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Resolution för EPSU:s styrelse den 7 och 8 april 2021 

För ett EU som försvarar offentliga tjänster för medborgarna 
 

Undertecknad av CCOO FSC, CCOO sanidad, UGT FeSP, CGT Santé, CGT des 
Services Publics, FPCGIL, CISL FP, UIL FPL, UILPA 
 
De nationella planerna för återhämtning och resiliens (NRP) är en stor utmaning för 
hela Europa. För första gången på mycket länge och på grund av pandemin som 
chockade hela världen har EU, i och med lanseringen av återhämtningsfondens 
resurser, hittat tillbaka till sig själv som en gemenskap för att kunna möta den 
allvarligaste krisen under de senaste 100 åren. I denna kontext uppmanas Europa och 
europeiska politiker att ge mer uppmärksamhet till ett projekt för social och ekonomisk 
rekonstruktion som präglas av en bred vision, baserad på framtiden och på ökad 
jämlikhet, innovation, omställning av produktiv verksamhet med kraftfulla 
forskningsinvesteringar, digitalisering och organisationsutveckling för verksamheter 
inom offentlig förvaltning samt återuppbyggnad av ett allmänt offentligt system för 
social hälsa som är närmare medborgarna. Denna kris har lyft fram många 
dimensioner kring ojämlikhet som skapar ett negativt värde och som måste 
överbryggas. 
 
Vi får framför allt inte glömma bort att den största notan under denna kris, inte bara 
socialt utan också ekonomiskt, har betalats av kvinnor, vilka utgör 76 % av det totala 
antalet anställda inom vårdsektorn som är en av de som är mest utsatta av covid-19. 
 
Kvinnor är dessutom överrepresenterade inom de samhällsviktiga tjänster som 
fortsatte att vara öppna under pandemin, allt från försäljning till barnomsorg. (Inom EU 
utgör kvinnor 82 % av all kassapersonal och 95 % av dem som är anställda inom 
hushållsarbete och omsorgsyrken). Kvinnor arbetar också i högre grad på distans. 
 
Den påverkan covid-19 har på kvinnor är mycket tydlig och det ser likadant ut världen 
över. När det nu gått ett år efter coronapandemins utbrott bör man undvika att dessa 
sociala och ekonomiska konsekvenser triggar igång mer långvariga effekter på 
jämställdheten. 
 
Pandemin har förtydligat det som fram till igår bara var ett klagomål: om vi inte 
investerar i det offentliga systemet så utsätts samhället och ekonomin i högre grad för 
risker. En förändring av investeringstakten innebär att man utvärderar inte bara hur 
mycket som spenderas i system för offentliga tjänster utan också vilken utgifternas 
kvalitet och hur investeringar görs, och vi måste slutligen överbrygga trenden med 
schablonmässiga nedskärningar och åtstramning med tanke på att offentliga tjänster 
kan skapa både ekonomiskt och socialt värde. Därför behöver vi investera i 
modernisering och yrkesutbildning för att skapa offentliga förvaltningar som kan möta 
användarnas krav genom att se till att ge arbetstagarna säkerhet, stabilitet och 
organisatoriskt välbefinnande. Om offentliga tjänster lyfts fram som grunden för 
medborgarskap eftersom de garanterar grundläggande rättigheter, och om 
investeringar görs inom sysselsättning och resurser, så är det möjligt att få till 
nödvändiga förändringar inom offentliga tjänster som gör det offentliga till en produktiv 
och effektiv drivkraft som möter samhällets behov - det skulle stärka lokala 
tjänstenätverk så att de kan uppnå större social sammanhållning och effektivitet.  
Återhämtningsfonden är därför en fantastisk möjlighet till att gjuta nytt liv i och 
modernisera den offentliga förvaltningen, med fokus på jämställdhet. Genom att göra 
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den till det viktigaste instrumentet för att möta effekterna av den ekonomiska, sociala, 
hälsomässiga och ekologiska krisen samt social och ekonomisk ojämlikhet anpassar 
man den till kommande utmaningar. 
 
Av dessa skäl, och för att på nytt bekräfta unionens grundläggande och allmängiltiga 
värderingar, menar vi att resurserna i EU:s återhämtningsfond måste garantera 
betydande investeringar för att de rättigheter som garanteras av offentliga tjänster ska 
kunna drivas igenom. 
 
Om vi ska kunna göra detta måste offentlig förvaltning moderniseras och uppdateras 
med en digitaliseringsprocess, men också med en stor rekryteringskampanj, 
inklusive stöd för ungdomssysselsättning och en stabilisering för osäkra 
anställningar:  
för att väga upp personalbristen; 
för att säkerställa stabila istället för osäkra anställningar; 
för att garantera effektiva tjänster i alla sektorer; och  
för att göra den offentliga sektorn attraktiv så att man kan rekrytera unga människor. 
 
Pandemin har riktat ljuset mot många tillkortakommanden: först när det gäller regionala 
hälso- och sjukvårdssystem, som måste byggas om för att omedelbart kunna motsvara 
medborgarnas hälsobehov; sedan lokala tjänster som kan erbjuda ett stödnätverk i 
regionerna och som måste implementeras nu när vi har en allvarlig kris då fattigdom 
har påverkat många europeiska medborgare. Centrala förvaltningar måste 
implementeras med en omformningsprocess som leder till att systemen moderniseras. 
 
Återhämtningsfonden ger en fantastisk möjlighet att investera i det offentliga och 
säkerställa bättre tjänster åt medborgarna, men pandemin har lärt EU en viktig läxa 
som EU aldrig får glömma. 
 
Det finns ingen återvändo. Det EU som fanns med åtstramningar och finanspakter får 
inte längre komma tillbaka. Det lidande och de strider som alla europeiska 
offentliganställda utkämpat vid frontlinjen måste få oss att minnas att människor går 
före budgetar och vinster, och att EU inte är grundat på budgetbalans utan på 
stadgarna för grundläggande rättigheter. 
 
Under nästa uppsving, som vi alla hoppas kommer snabbt efter en global 
vaccinationskampanj som överbryggar klyftor mellan stater och stoppar pandemin en 
gång för alla, måste vi som representerar arbetstagarna kämpa för att alla människor, 
medborgare, arbetare, samhällen och vår planet ska prioriteras framför vinster för 
några få. 


